
Beslutningsprotokol for
Eiby Menighedsråd

Mødedato:13. marts 2019 kl.17.00
i sognegården

Inviterede:

]ens Helbo (fH), formand;
Finn Hviid (FH), næstformand & kontaktperson
Inge Have (IH), kassereri

Anna Marie Gren (AMgG);
Hanne Dons (HD), præstegårdsudvalge!

)ane Vigs ø (lYl, præstegårdsudvalgef
Preben Hansen (PH), kirkeværge;
Helle |ørgensen (H)), medarbej derrepræsentanf
Afbud: H| Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Saser til orienterine

-

a. Formand: bl.a. Churchdesk;

JH og |R har været på kursus i systemet. Der skal oprettes en hjemmeside i
systemet, som kommer i brug i Iøbet af. etpat uger.

b. Præst: bl.a Gudstienesteliste øpril-september 20L9

Der afhold.es en fællesgudstjeneste i Fjelsted Kirke (præstegårdshaven) Kristi

Himmelfartsdag. Gudstjenestelisten blev fremlagt.

Kasserer: Re gn skøb spr øksi s o e d arr øn gem ent er m e d b et øl in g

Der udfærdiges indtægtsbilag for arrangementer med betaling. Bilag og

penge afleveres efterfølgende til kassereren.

c. MedarbejderrePræsentant:

d. Næstformand/Kontaktperson: Proostesyn d. 8. møjkI.12.00-15.30 [samt 2 rep.

til præstegårdssyn kl. 10.451 €t møde med Proastiudttalget her i Eiby d. 13.8. kl. 15-

1,6; status frabyggeudaalget; tlpdate frø øfholdt medørbejdermøde 0.3-L9 kl. 1.6)

JH og FN skriver til Provsten.
e. Kirkeværge:

Provstesyn erstatter det ordinære kirkesyn.

t. Præstegårdsudvalg:

Mødereferat gennemgået.
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g. Kirke- & kirkegårdsudvalg:

h. Kunstudvalget: Fernisering €t nye udstillere

Der har været aflroldt velbesøgt fernisering for de udstillende kunstnere med

traktement. Der forventes skiftende udstillinger 4 gange om året.

i. Kirkebiad: Kirkeblad er på trnpperne

j Samarbejdende sogne:

Fæl1esmøde for samarbejdende sogne, hvor alle menighedsrådsmedlemmer

deltager. Mødet aflroldes i Brenderup.

3. Sager til behandling

a. Økonomi:

Afslutning af Årsregnskab 2018

Årsregnskab tit Menighedsrådsmøde 13. marts kl. 17.

Vores regnskabsenhed i Søndersø har forestået alt det, der er fornødent i forhold til

regnskab - bogføring, rapportering, dokumentation og kommentering - som er på-

krævet som revisionskrav.

Den generelle og overordnede del sker i det, der hedder "Menighedsrådets erklæ-

ringi', og drejer sig om, at Menighedsrådet tilkendegiver, at regnskabet er retvisende

for menighedsrådets aktiviteter iht. de gældende forskrifter og love. Af bemærknin-

gerne fremgår flg.:

Menighedsrådets regnskabs forklaringer:
Overskud
Regnskabet udviser et overskud på kr. 91.361,05.

Frie midler
De frie midler udgør efter resultatdisponeringen kr. 834.519,30 (før disponering

kr.743.158.25).
Løn
Lønomkostninger ligger pr. 31. december 20L8 på L06,48o/o.

Kirkebygning/s ogn egård
Kirkebygning og sognegård: Generel tilbageholdenhed. Indkøb globe 40 tkr.
Gudstieneste og kirkelige handlinger:
Generel tilbageholdenhed vedr. øwige driftsudgifter. Der er dog brugt 26 tkr.
mere end budgetteret vedr. kirkeblade (3 kirkeblade).
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Det er glædeligt, ar der har været interesse omkring kirkebladet Der har ikke

manglet relevant stof . Bladet udgives som fællesblad i pastoratet. Generelt er Me-

nighedsrådet opmærksom på behovetfor kommunikation/dialog med sognets be-

boere og overttejer aktuelt, hvordan kirkeblad kan suppleres af andre "platforme"
(Hj emm esi de / F a ceb o ok),

Kirkegård:
Generel tilbageholdenhed hovedsagligt på anskaffelser/vedligeholdelse.
Administration:
Lønudgifter ligger over budgetteret - det s§ldes manglende budgettering af
lønudgifter til fælles kordegn.

Øwige driftsudgifter
Øvrige drifuudgifter er større end budgetteret. Det s§ldes hovedsagligt mang-

lende budgettering af kontor- og EDB-udgifter. Herudover ekstra udgifter i for-
bindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere.

Finansielle poster:
Momsregulering 5 tkr.
AnIæg:
Ingen

Resultatdisponering:
I henhold til revisionsprotokol for regnskabsåret 20t7 er konto 74L120 og kon-

to74LL50 nulstillet.
Menighedsrådet deltager i følgende samarbei der:
Der er i20L7 indledt samarbejde med regnskabskontoret i Bogense Provsti om

varetagelse af regnskabsførerfunktionen. Regnskab for samarbejdet føres i Bo-

gense Provsti.
Samarbejde med Balslev Menighedsråd omkring lønudgifttil kirkesanger og

præstesekretær (aflønnes af Ejby). Desuden fælles indkøb til drift- afregnes med

procentdel afudgiften.
Samarbejde med Fjelsted-Harndrup Menighedsråd og Balslev Menighedsråd

omkring lønudgifttil fælles kordegn faflønnes af Fjelsted-Harndrup).
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FrlLs indtrgEr i ah

Øvrig drift i ah
Kirkcbygning og ;ognrgård

lndteegter

Udgifter. lon
Udgifier, ovrig drift

Kirk.Egr aktivhat r
lndtæ9ter

Udgifter. lsn
Udgifier, ovrig dnft

Kirkcgård
lndtægter
Udgifter, lon
Udgifter, øvrig dnft

Prastcbolig mv.
lndtægler
Udgifter, lon
Udgrfter, øvng dnft

Adm inistration og fællcsudgiftor
lndtægter
Udgifter, Ion

Udgifter, ovrig dnft
Finansirlle postcr
R.sultat af drift

Det indstilles, at årsregnskabet fremsendes til provstiet til godkendelse.
Beslutning: Regnskabet gennemgået og godkendt med følgende påtegning:

"Ejby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.600946L6, Regnskab20L8, afleveret d. 13-

03-20L9 L2:52;'

b. "LilleForretningsudvalg:'

fvf. drøftelse på sidste mØde foreslås det at vi i de kommende møder frem til

september aforøver en ordning med "forretningsudvalgslignende" struktur ud

fra erkendelsen af, atmødedagsorden kræver flere kræfter end forudsat i LoM §

29-32, hvorefter det er formanden, der står for dagsorden. Det foreslås at for-

mand, kasserer og næstformand udgør et "lille forretningsudvalg" i perioden, og

at vi i den periode får lidt erfaringer, [der er lavet et lille notal som udsendes

med dagsordenl, derpå kan vi på mødet i september tage stilling til om/hvordan

det gøres permanent.

I

2

-125 2§'8.

§47.393.

-187 769

232 574
-524 450.31

-150 361

.2.138,11

0,

0.
-137.500,

0"

-300.900.
-209 408,

241.901,
-548.100,
-323.500

-52.800.

-l 1 1.646.

7.213,

- t 51.606

264 834.3
486 457

-52.921,1

7

A
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Menighedsmøde: Næste MR er kl. 17.00 på samme dato som Menighedsmøde

d. 10. april kl. 19.

Foredrag om Menighedsråd ved Claus Due - og efterfølgende ide-debat.

Der vil blive fremlagt et forslag om, hvordan vi kan annoncere Menighedsmø-

det.

Drøftelse.

Beslutning: Folder optrykkes, annonceres og uddeles i ældreklub, våbenhus og

bibliotek,

h. Temaaften om Gudstieneste for alle MR i Samarbejdende Sogne

Der er enighed om en "blød" [dvs. HÅRDJ mødepligt for MR i samarbejdskred-
sen ud fra ønsket om at prioritere MR-engagement omkring Gudstjenesten.

Drøftelse.

Beslutning: Til efterretning.

4. Arransementer os aftaler indtil næste møde

Møde på Vissenbjerg Storkro den 23.3., hvor IH, JH, AMG og HDA deltager.sftil, Ø.^rMrfu.Wlw

|,Gbryøry
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